
 يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في (( ويستفتونكتتمة تفسري اآلية: 

 تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي النساء

يسألونك اإلفتاء ، واإلفتاء هو  ))(( يستفتونك  عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط لليتامى

اإلخبار عن حكم شرعي ، هذا اإلفتاء ؛ وهو تبيني للحكم وليس إلزاما به ، وذا يفرق بني القضاء وبني إفتاء ، 

القضاء تبيني احلكم الشرعي واإللزام به ؛ ألن القاضي يقول للخصمني: احلق معك يا فالن ، وهذا تبيني للحق ؛ 

أيش ؟ هذا اإللزام ؛ املفيت ال يستطيع أن يلزم حىت لو أفىت ؛ لكن هل جيب أن يلتزم مبا  فاقضه خلصمك ، هذا

معتقدا أن قوله حق فإنه يلزمه  يفيت به ؟ فيه تفصيل ؛ قال العلماء رمحهم اهللا إذا سأل املستفيت عاملا مطمئنا لقوله

والفائدة من سؤاهلم  إن كنتم ال تعلمون ))(( فاسألوا أهل الذكر العمل به وال يستفيت غريه ؛ ألن اهللا قال: 

وإال لكان ذلك عبثا ، نعم لو أنك استفتيت عاملا يف قرية ليس عندك أحد يف نظرك أعلم منه األخذ مبا يقولون 

ويف نيتك أنك إذا وصلت إىل املدينة اليت يكثر فيها العلماء سألت ، يف هذه احلالة أنت ملتزم بفتوى هذا العامل 

!  اهللا أكرب (( قل اهللا يفتيكم فيهن )) يدا أو مؤقتا فلك أن تسأل إذا وصلت إىل املوارد العذبة .التزاما مق

(( قل اهللا يفتيكم فيهن املستفىت رسول اهللا واملفيت هو اهللا ألن ما يفيت به رسول اهللا هو ما يفيت به اهللا عزوجل 

راد يستفتونك يف النساء يف تزوجيهن ، يف التزوج ومل يبني اهللا عزوجل االستفتاء على أي شي يقع ، هل امل ))

منهن ، يف متكينهن من البيع والشراء ، يف أي شيء ؛ لكن اآلية نزلت يف السفر معلوم وهو أنه يشكل عليهم 

يكون عند رجل امرأة يتيمة من عمه أو ما أشبه ذلك فيظلمها وحيجزها لنفسه أو حيجزها البنه أو ما أشبه ذلك 

(( قل اهللا يفتيكم شكل عليهم هذا األمر فسألوا الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم فأفتاهم اهللا فيظلمها ، فأ

يعين يفتيكم فيهن يعين القرآن يفيت ؛ ألنه كالم من ؟ كالم اهللا عزوجل ؛  فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ))

الذي نتوصل به إىل معرفة فتوى اهللا والواو هنا عاطفة لكن ليست عطف مغايرة ، وذلك ألن الكتاب هو الطريق 

سبحانه وتعاىل إذ أن اهللا ليس يتكلم ويفيت لكنه يتكلم بالقرآن فتكون فيه فتوى ، فالعطف هنا ليس مغايرة تامة 

الكتاب  (( وما يتلى عليكم في الكتاب ))ألن ما يف الكتاب هو الوثيقة اليت تدلنا على فتوى اهللا عزوجل ، 

(( في يتامى النساء الالتي ال تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن ه للعهد الذهين ؛ هنا القرآن ، وأل في

اليتيمة عنده ال يعطيها ما كتب هلا ، يأيت اخلاطب الكفو الذي جيب أن يعطى ولكنه مينع فال  تنكحوهن ))

فأي  ن تنكحوهن ))(( ترغبون أيعطيهن ما كتب هلن ، مينع حماباة لنفسه ؛ ألنه يرغب أن ينكحها ؛ وهنا قال: 

احلرفني نقدر أيف أم عن ؟ ترغبون يف نكاحهن أو عن نكاحهن ؟ نقول اآلية حمتملة وهذا من بالغة القرآن وإجياز 

القرآن ؛ ألنه قد يكون راغبا عنها فال يريدها لكنه ال يريد أن تكون لغريه ؛ وقد يكون راغبا فيها فال يريد أن 



يعين ويفتيكم اهللا وما يتلى  (( والمستضعفين من الولدان )) لألمرين مجيعا .تكون لغريه ؛ فتكون اآلية شاملة 

عليكم من الكتاب يف املستضعفني من البلدان ما حاهلم وما شأم وهل يأمثون برتك اهلجرة مثال وهل جيوز 

ذه اآلية الظاهر ه (( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ))ظلمهم ؟ فكل ما يتعلق بشأم أفىت اهللا به وبينه ؛ قال: 

أن التقدير فيها: وأوجب عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسط ؛ واليتامى مجع يتيم وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه 

؛ إذا قول العلماء "  نعم بإتيان  يدل على بلوغه وال أي قبل بلوغ الوالد أو الولد ؟ الولد ؛ ملاذا ال يكون والد ؟ 

القسط هو  (( وأن تقوموا لليتامى بالقسط )) أن الضمري يعود على الولد . من مات أبوه قبل بلوغه " الشك

، املراد به اجلور ؛  العدل من قسط يقسط قسطا ، واالسم القسط واملراد به العدل ؛ وأما اإلقساط فاملراد اجلور

وهلذا إذا كانت من الثالثية هلا معىن وإذا كانت  من الرباعية هلا معىن آخر ، فأقسط أي عدل ، وقسط جار ؛ 

؛  (( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ))وقال:  (( إن اهللا يحب المقسطين ))وهلذا قال اهللا عزوجل: 

 الطعام ألن الصحابة تورعوا عن خمالطة اليتامى يف الطعام فأباح فالعدل يف كل شيء حىت يف خمالطتكم إياهم يف

" ما " هنا  (( وما تفعلوا من خير فإن اهللا كان به عليما )) اهللا هلم ذلك ، فيكون هذا يف كل شيء اليتامى .

ري سواء  يشمل أي خ (( وما تفعلوا من خير ))شرطية أو موصولة ؟ شرطية ، بدليل قرن جواا بالفاء ؛ وقوله: 

هذه  (( فإن اهللا كان به عليما ))كان متعديا أو الزما وسواء كان خريا ماليا أو خريا علميا أو بدنيا أو أي خري 

مجلة اجلواب واقرتنت بالفاء ألن اجلملة امسية ، وكلما كان جواب الشرط مجلة امسية وجب قرنه بالفاء ولكنها قد 

احلسنات اهللا يشكرها ؛ واألصل: فاهللا يشكرها ؛ فإن إنسان إن حتذف قليال على حد قول الشاعر: من يفعل 

الفاء هنا سقطت للضرورة ، قلنا ال ضرورة ؛ ألن البيت لو قيل فيه: من يفعل احلسنات فاهللا يشكرها ، سكن 

 (( فإن اهللا كان به عليما ))التاء مل يكن ضرورة ؛ فعلى كل حال قد حتذف الفاء يف جواب الشرط لكنها نادرة 

عليما حني يفعل أو قبل أن يفعل ؟ قبل وبعد ؛ ألن علم اهللا تعاىل سابق على املعلوم خبالف اخللق فإنه مقارن 

(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين إذا قلنا إن العلم شامل فما اجلواب عن قول اهللا تبارك وتعاىل:  للمخلوق .

يعين لنختربنكم لنعلم الصابرين  (( ولنبلونكم ))ليل ألن حىت هنا للتع (( حتى نعلم ))؟  منكم والصابرين ))

يعين علم اهللا قسمان: علم سابق الفعل ، وعلم الحق ؛ فاملعىن حىت نعلم علما يكون به الشيء ما هو اجلواب ؟ 

(( ظاهرا فنعلمه بعد وقوعه ، هذا وجه ؛ ووجه آخر أن املراد به العلم الذي يرتتب عليه اجلزاء ؛ وهلذا قال: 

والعلم الذي يرتتب عليه اجلزاء ال يكون إال بعد الفعل ؛ وهذا الوجه أوضح وأرجح بلونكم حتى نعلم )) ولن

ويفهمه كل إنسان ، أن نقول إن علم اهللا نوعان: علم بأن الشيء سيقع وهذا سابق ، وعلم بأنه وقع وهذا هو 

مل يقل: فإن اهللا جيازيكم ،   ان به عليما ))(( وما تفعلوا من خير فإن اهللا كالذي يرتتب عليه اجلزاء ؛ وقوله: 



كما هو املتوقع ؛ يقال إن ذكر العلم فيه فائدة وهو أنه ال يضيع لكم أي خري كان ؛ ألن علم اهللا حميط به 

(( فمن يعمل مثقال ذرة فيكون هذا املعلوم ثابتا لكم ، ومن املعلوم أن آيات أخرى كثرية أن اهللا تعاىل يقول: 

  . إىل األسئلة اآلن ؟ نعم .يعمل مثقال ذرة شرا يره ))  خيرا يره ومن

قلتم يلزم املستفيت العمل بالفتوى إذا اطمئن القلب للعامل وكثري من الناس اآلن ال يطمئنون إىل أهل  السائل :

  ح ؟الصالح والسيما بالد القبوريني وتطمئن قلوم ألهل البدع واألهواء فهل هؤالء ال يلزمون بفتوى أهل الصال

هؤالء ـ بارك اهللا فيك ـ استفتوا جهاال وكالمنا على أن يستفيت عاملا ؛ أما من استفىت جاهال فهؤالء  الشيخ :

  وال يقبلونه ؛ وأظن أننا قلنا من استفىت عاملا  . (( إنا وجدنا آبائنا على أمة ... ))الكفار يقولون: 

فبعض الفلكيني يقسم الغالف اجلوي  في األرض ... ))(( وهللا ما في السموات وما يف قوله تعاىل:  السائل :

 فهل هذا تكهن ؟ والقمر ثالثة وهكذا هو السماء األوىل والشمس ثانية

ما فيه شك ، وهذه الطبقات اليت هم يقولون كلها تابعة لألرض ؛ لكنها ال شك ختتلف حبسب قرا  الشيخ :

  من األرض وبعدها منها .

(( وهو قلنا هذا اإلخالص و قوله:  ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا ... ))(يف قوله تعاىل:  السائل :

قلنا املتابعة ، أال يكون مفهوم اآلية الكرمية أن ممن مل يتبع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مل حيسن يف  محسن ))

  دينه ؟

ملتابعة قد تكون تامة وقد تكون ناقصة ، الكالم هنا على أن املسلمني مجعوا بني اإلخالص واملتابعة ، وا الشيخ :

  فيكون احلسن الذي للمتابع حبسب متابعته .

  على أي شيء معطوفة هذه اجلملة ؟ (( ... وأن تقوموا لليتامى بالقسط ))يف قوله تعاىل:  السائل :

  الظاهر أا معطوفة على شيء مقدر يعين وأمركم أن توقوا اليتامى بالقسط . الشيخ :

قلنا القسط العدل من قسط يقسط وأخريا قلنا من أقسط  (( ... بالقسط ... ))يف شرح قوله تعاىل:  السائل :

  ؟

  نعم من أقسط يقسط هذا الصواب . الشيخ :

(( ... ومن و املفضول ، فلو قال لنا قائل يف قوله تعاىل:  التفضيل بفعل أحسن يكون بني الفاضل السائل :

  سلم وجهه هللا وهو حسن يكون فيه فضل فهل هذا صحيح ؟إن الذي مل يأحسن دينا ... )) 



(( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيال هل يلزم هذا ؟ أليس اهللا تعاىل يقول:  فيه خري , الشيخ :

فأتى باسم تفضيل مث طلب  (( آهللا خير أما يشركون ))وأين اخلريية يف مستقبل أهل النار ؟ وأبلغ من هذا  ))

  .املعادلة 

  كيف يكون االبتالء باخلري والشر ؟ السائل :

ال ، بل حىت املؤمن يبتلى باخلري ويبتلى بالشر ، قال اهللا تعاىل: (( ونبلوكم باخلري والشر فتنة )) ؛ نريد  الشيخ :

ويبتلى  (( هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ))التفصيل يف هذا ؛ االبتالء باخلري كما قال سليمان: 

  شر هو أن اهللا يبتلي اإلنسان بالشر ليعلم هل يصرب أو ال يصرب .بال

  ؟( من اقتطع شبرا من األرض ... ) سؤال عن حديث  السائل :

  األصل خالفه . الشيخ :

 الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في (( ويستفتونكأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي النساء يتامى في

  . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط لليتامى تقوموا

 في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في (( ويستفتونكمناقشة عن معاين اآلية: 

 تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي النساء يتامى

  . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط لليتامى

   ما هو االستفتاء ؟ الشيخ :

  طلب الفتوى ؛  الطالب :

  وما هي الفتوى ؟  الشيخ :

  به .اإلخبار عن احلكم الشرعي دون اإللزام  الطالب :

  هل يصح أن خيرب عن اهللا بأنه مفيت ؟  الشيخ :

  نعم ؛  الطالب :

  الدليل ؟  الشيخ :

  .(( يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة )) وكذلك  (( قل اهللا يفتيكم فيهن )) الطالب :

لفظ اجلاللة أو على مجلة ؟  " ما " معطوفة على أيش ؟ على (( وما يتلى عليكم بالكتاب ))قوله:  الشيخ :

  على لفظ اجلاللة ؛  الطالب :



؟ قل اهللا يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم من كتاب ؟ اجلواب: اجلملة من عنده وفاق أو خالف هلذا  الشيخ :

، وخربه حمذوف ، تقديره: وما يتلى عليكم يف  ما مبتدأ (( ما يتلى عليكم ))معطوفة على اجلملة األوىل ، فـ

(( قل اهللا الكتاب يفتيكم فيهن ؛ وال يصح أن تكون معطوفا على لفظ اجلاللة ألن اجلملة األوىل استكملت 

  فيكون ما بعدها مجلة معطوفة على مجلة . يفتيكم فيهن ))

  هذه اإلضافة من باب إضافة ؟  (( في يتامى النساء ))قوله:  الشيخ :

  إضافة بيانية الطالب :

  أيش لون ؟  الشيخ :

  إضافة الشيء إىل كله أو إىل جزئه أو إىل مباينه ؟  الشيخ :

  ال ، إىل نفسه ؛ الطالب :

  إىل نفسه ؟ إذا كيف يكون إىل نفسه ؟  الشيخ :

  يتامى هي النساء ؛  الطالب :

  من باب إضافة الصفة إىل املوصوف . الشيخ :

  ؟ (( الالتي ال تؤتونهن ما كتب لهن ))ما املراد بقوله:  الشيخ :

  املهر ،  الطالب :

  .وكان بعضهم يبخس اليتيمة اليت تكون حتت واليته فال يعطيها ما كتب هلا  الشيخ :نعم 

  مباذا نقدر احلرف احملذوف ؟ (( ترغبون أن تنكحوهن ))قوله:  الشيخ :

  نقدر " عن " عن نكاحهن . الطالب : 

  هل خيتلف املعىن ؟   الشيخ :

ألنه قد يكون راغبا عنها فال يريدها لكنه ال يريد أن تكون لغريه ؛ وقد يكون راغبا فيها فال يريد أن  الطالب :

  تكون لغريه ؛ فتكون اآلية شاملة لألمرين مجيعا .

  معطوفة على أيش ؟  (( والمستضعفين من الولدان ))قوله:  الشيخ :

  على النساء ؛  معطوفة الطالب :

  يتقسم املعىن يف يتامى النساء و املستضعفني من الولدان ؟ من يعرف ؟  الشيخ :

   (( وما يتلى عليكم ))معطوفة على قوله:  الطالب :



نعم وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء ، وما يتلى عليكم يف املستضعفني من الولدان ؛ وجيوز  الشيخ :

  كون معطوفا على ضمري يف املستضعفني من الولدان .لكن على بعد أن ي

  معطوف على أيش ؟  (( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ))قوله:  الشيخ :

  ؛  (( يفتيكم ))على قوله:  الطالب :

يفتيكم أن تقوموا ؟ يعين أن أن مصدرية والعامل فيها حمذوف أي ويأمركم أن تقوموا بالقسط ، فيكون  الشيخ :

  عطف اجلملة على اجلملة .هذا من باب 

(( وما تفعلوا من  ملاذا وقعت الفاء يف خرب املبتدأ (( وما تفعلوا من خير فإن اهللا كان به عليما )) الشيخ :

  ؟ خير فإن اهللا به عليما )) 

  على أن ما شرطية ؛  الطالب :

  ؟  مبتدألة فكيف وقعت الفاء يف خرب إذا جعلناها موصو  وإذا جعلناها موصولة ؟ الشيخ :

  اسم موصول , الطالب :

اسم املوصول يشبه اسم الشرط يف العموم فأعطي حكمه من بعض الوجوه ما هو من كل الوجه فريتبط  الشيخ :

  خربه بالفاء . أما الفوائد فأخذناها ؟ ما أخذناها .

 النساء يتامى في الكتاب في عليكم يتلى وما فيهن يفتيكم اهللا قل النساء في (( ويستفتونكفوائد اآلية: 

 لليتامى تقوموا وأن الولدان من والمستضعفين تنكحوهن أن وترغبون لهن كتب ما تؤتونهن ال الالتي

من فوائد هذه اآلية الكرمية: حرص الصحابة رضي اهللا  . عليما )) به كان اهللا فإن خير من تفعلوا وما بالقسط

ولكن جيب أن نعلم أن استفتاء الصحابة لرسول  نك ))(( يستفتو عنهم على معرفة األحكام الشرعية ؛ لقوله: 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم استفتاء متطلب ليقوم به ويعمل به ؛ وهلذا إذا علموا باألحكام عملوا به خبالف 

بعض الناس اليوم يستفيت لينظر ما عند العامل مث إن شاء عمل به وإن شاء استفىت عاملا آخر ؛ وهذه األخري يعترب 

متالعبا بدين اهللا عزوجل ألنك إذا استفتيت عاملا فإنك قد جعلته الواسطة بينك وبني اهللا وجعلت ما يفتيك به 

هو الطريق إىل اهللا عزوجل ؛ فإذا كنت إن جاز لك واتبعك هواك أخذت بفتواه وإال طلبت غريه فهذا هو الذي 

ومن فوائدها: اعتناء الصحابة بشأن  صار فاسقا " . يتبع هواه ؛ وهلذا قال العلماء رمحهم اهللا " من تتبع الرخص

(( يستفتونك في النساء قل اهللا يفتيكم فيهن )) النساء ، بل واعتناء اهللا عزوجل فوق ذلك بشأن ؛ لقوله: 

فاملستفيت الصحابة واملفيت هو اهللا عزوجل ، والواسطة بني املفيت واملستفيت من ؟ الرسول عليه الصالة والسالم ؛ 

وهذا يدل على عناية الشرع بالنساء ؛ وبناء على هذا نعلم أن كلما شرعه الشرع من أحكام النساء فإنه يف 



الرجوع إىل ما ها: دومن فوائ لم فإم خاطئون .مصلحتهن حىت وإن ظن السفهاء واألغبياء أنه حظم حلقهن وظ

(( وما يتلى عليكم في الكتاب يف كتاب اهللا عزوجل وأن ما يف الكتاب من الفتوى صادر من عند اهللا ؛ لقوله: 

وهو كذلك ألن الكتاب مصدور من اهللا عزوجل هو الذي تكلم به وأنزله على حممد صلى اهللا عليه وآله  ))

(( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه غه الناس ، وهو نفسه تبارك وتعاىل تكفل ببيانه وسلم وأمره أن يبل

بيتامى النساء ، يف األول العناية بالنساء عموما ، وهذا أخص ، العناية بيتامى النساء  ومن فوائدها: العناية . ))

ن جنس النساء أضعف من الرجال والضعف ألن يتيمة املرأة النساء اجتمع يف حقها الضعف من حيث اجلنس أل

ومن فوائدها: جربوت أهل اجلاهلية حيث  أوصى اهللا ا بعناية . من حيث فقد العائل وهو من ؟ األب ؛ فلهذا

سلطوا جام ظلمهم هؤالء اليتامى من النساء حبيث ال يعطون ما كتب هلن ويتحكمون فيهن أيضا ويف ... ؛ 

ومن فوائدها: أن مهر املرأة مفروض هلا  هن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )) .(( الالتي ال تؤتونلقوله: 

وعلى هذا فصاحب املهر هو  (( وآتوا النساء صدقاتهن ))وهذا كقوله تعاىل:  (( ما كتب لهن ))؛ لقوله: 

ربئ منه إذا كانت عاقلة املرأة وليس ويل املرأة ولو كان أباها ، فاملهر إليها تقديره عددا وتعيينه جنسا وهلا أن ت

ومن فوائدها: أنه جيوز لإلنسان أن يتزوج موليته ؛ ألن هؤالء اليتامى حتت والية هؤالء الذين يرغبون أن  رشيدة .

ينكحوهن ، وهو أحق الناس بتزوجيها فإذا أراد أن يتزوجها فهل نقول إنه ال جيوز ألنه ويل يعامل نفسه لنفسه  

من ماله ملوكله أو من مال موكله له ؟ اجلواب: ال ، مبعىن أنه جيوز لويل اليتيمة إذا  كما ال جيوز للوكيل ليشرتي 

كانت حتل له أن يتزوجها ؛ لكن عليه تقوى اهللا أال يظلمها وال حيرمها ؛ ولكن كيف يعقد النكاح إذا كان هو 

؛ يقول قبلت أو ال حيتاج ؟ الويل ؟ يأيت بشاهدين ويقول: أشهدكم أين زوجت نفسي ابنة عمي بالوالية الشرعية 

( ما حيتاج أن يقول قبلت ؛ ألن هذا إجياب تضمن القبول ؛ وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لصفية: 

ومن فوائدها: العناية  ومل حيتج إىل إجياب وال قبول ألن املعىن مفهوم . ) إني أعتقتك وجعلت عتقك صداقا

ستضعف من الولدان سواء كان لصغره أو ملرضه أو جلنونه أو غري ذلك من باملستضعفني من الولدان ؛ ألن امل

األسباب اليت صار فيها ضعيفا العانية به الشك أا دليل على رمحة اإلنسان ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وآله 

ذا من وهل ( الراحمون يرحمهم الرحمن )وقال:  ( ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء )وسلم: 

أكرب أسباب حصول الرمحة يف القلب هو اإلشفاق على الصغار والضحك إليهم وإدخال السرور إليهم فإن 

اإلنسان جيد رقة ورمحة يف قلبه لو بقي يدرس جملدات إليصال الرمحة إىل قلبه ما حصل له ذلك ، وانظر إىل 

ن وهو ساجد يصلي بالناس وتأخر يف القيام ، فمرة ركب احلسمعاملة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم للصغار 

من السجود وأخرب الناس بعد سالمه أن ابنه ارحتله وأنه أحب أن يقضي مته ، ارحتل يعين جعله راحلة ألنه 



ساجد متهيئ والصيب صيب ركب عليه جعله راحلة له فأقره النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مع أنه لو جاء أحد 

ء ابنه وركب عنقه لنفذه نفذا ما ينزل تنزيل ـ نسأل اهللا العافية ـ وهذا غلط ؛ كذلك أمامة أئمة الناس اليوم جا

بنت زينب تبكي فخرج ا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل املسجد وجعل حيملها يف الصالة ؛ وملا خرج احلسن 

على هذا كثرية ، كان يقول يا أبا  واحلسني وعليهما ثياب يعثران ا نزل من املنرب ومحلهما بني يديه ؛ واألمثلة

ومن  عمري ما فعل النغري ، ميازح يدخل السرور عليه ، ولو أننا مشينا على هذه اآلداب حلصل فيها خري كثري .

؛ وهذا أمر عام جيب على كل إنسان أن يقوم هللا شهيدا بالقسط ؛ لكن فوائدها: وجوب القيام لليتامى بالقسط 

ل بينهم ألن اليتيم يتيم ليس له من يدافع عنه ورمبا يأكله وليه من حيث ال يشعر ؛ اليتامى هلم أمر خاص يعد

ويرتتب على هذه  ومن فوائدها: أن كل ما عملناه من خري قليل أو كثري فإن اهللا يعلمه . وهلذا أوصي م .

ألنه إذا كان يعلم اخلري الذي نعمله فهو يعلم أيضا ما ال نعمله من اخلري  الفائدة: احلذر من اإلخالل بالواجب ؛

ومن فوائدها: احلث على اخلري ؛ ألنك إذا علمته أن اهللا يعلمه وأنه سيجازيك عليه نشطت وقويت مهتك  .

 ينهماب يصلحا أن عليهما جناح فال إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة (( وإنتفسري اآلية:  وفعلت .

مث قال   خبيرا )) تعملون بما كان اهللا فإن وتتقوا تحسنوا وإن الشح األنفس وأحضرت خير والصلح صلحا

فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (( وإن امرأت خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وجل:  اهللا عز

إن ما تدخل على اجلملة امسية ؟ إن خمففة من الثقيلة ، و  ، كيف نعرب امرأة ؟ مبتدأ  (( إن امرأة )) .)) 

؛ التقدير ؟ وإن خافت امرأة ؛ أنت أظنك بصري ؟ بصري حيل حملها إن  التقدير: وإن امرأة ، املخففة هي اليت

ما بعده يعين وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا ؛ إن ه قول آخر ؟ فاعل لفعل حمذوف مذهبا مذهب النحو ؟ في

طية وما بعدها خرب ؛ ألم جيوزون بوقوع الشرط على اجلملة االمسية ؛ الثالث: أن امرأة فاعل مقدم ، وهذا الشر 

مقدما وال مانع ؛ وكما أسلفنا نقول إنه إذا  (( خافت ))فاعل  (( امرأة ))أيضا للكوفيني ؛ وعلى هذا يقول 

 (( امرأة ))هللا سبحانه وتعاىل حيب السهولة ح إذا اختلف النحويون فإننا نتبع األسهل من أقواهلم ألنه أسهل وا

(( وإن امرأة  إن شئنا قلنا فاعل مقدم وإن شئنا قلنا مبتداء وال مانع من أن تكون اجلملة امسية بعد أداة الشرط .

 أي من زوجها (( خافت من زوجها ))امرأة هذه نكرة يف سياق الشرط فتكون عامة ، و املراد املرأة املتزوجة  ))

(( نشوزا إذا البعل الزوج  (( أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ))، كما قال اهللا تعاىل يقول عن امرأة ابراهيم: 

أي عنها ، وأيهما أشد ؟ اإلعراض أشد ؛ ألن  (( أو إعراضا ))يعين ترفعا عليها  أو إعراضا )) (( نشوزا ))

ها مرتفع حيتقرها ؛ أما اإلعراض فهو معرض عنها وال النشوز مثال خياطبها ويتكلم معها لكن كالما مستعل علي

يعاشرها معاشرة باملعروف ، إذا خافت هذا أو هذا ؛ وميكن أن نقول اإلعراض فيما جيب والنشوز فيما ميتنع يعين 



(( فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا )) يعلوا عليها فيعتدي عليها أو يعرض عنها فال يقوم بالواجب 

وإمنا نفى  )) بينهما صلحا (( أن يصلحهاأي على املرأة وبعلها  (( عليهما )) ، أي ال إمث )) جناح ال(( ف

اجلناح دفعا لتوهم املن فإن املرأة إذا سألت زوجها من غري بأس فحرام عليها رائحة اجلنة ، فنفى اهللا اجلناح يف 

حا بأنفسهما وطلبا طرفا ثالثا فهل عليهما جناح املصاحلة من أجل أن يسرتحا على ما يشاءا ؛ ولكن إذا مل يسرت 

؟ اجلواب: ال ، ليس عليهما جناح ؛ وتأمل الفرق بني هذا بني نشوز  الزوج عن الزوجة ونشوز الزوجة عن الزوج 

هذه مجلة عامة يف كل شيء ، يف  (( والصلح خير )) ليتبني لك احلكم إن شاء اهللا تعاىل يف الدرس القادم .

حقوق الزوجة وحقوق الرحم وحقوق املصاهرة وحقوق اجلوار وحقوق املعاملة ، كل شيء ، الصلح خري ؛ وهنا مل 

يقل: الصلح بينهما إلفادة العموم يعين أن الصلح يف كل شيء خري من عدمه ؛ ومن املعلوم أن الصلح قد يتصور 

يعين أنه عند النزاع وطلب املصاحلة  (( وأحضرت األنفس الشح ))فلهذا قال: اإلنسان أن فيه غضاضة عليه ؛ 

تكون األنفس شحيهة ، كل نفس تريد أن تكون الصلح يف جانبها ويف مصلحتها وكأن اهللا يقول دعوا هذا الشح 

أردنا أن نصلح الذي أحضرته األنفس واطلبوا اخلري يف املصاحلة ؛ وهلذا جند أنه إذا تعقدت األمور بني شخصني و 

عندي  (( وأحضرت األنفس الشح ))أن كل واحد منهما يركب رأسه ويأىب أن يتنازل إال بعد جهد جهيد ، 

منصوبة وما  (( الشح ))كيف كانت   أحضرت األنفس الشح ))و (( إشكال يعين ميكن يرد إشكال يف قوله: 

؛ أين املفعول  (( أحضرت ))ثاين أليش ؟ لـ صفة ألنفس ؟ مفعولقبلها مرفوعة ؟ مفعول ثاين ؛ مفعول ثاين أو 

؟ أحضرت ؛ إذا  (( أحضرت ))أو  (( أحضرت ))لفظ اآلية  ؛ ...؛ لكن (( أحضرت ))أنت قلت  األول ؟

(( وإن تحسنوا وتتقوا فإن اهللا كان بما تعملون  مفعول ثاين . (( الشح ))نائب الفاعل ، و (( األنفس ))

 (( فإن اهللا كان بما تعملون خبيرا ))برتك احملظور  (( وتتقوا ))م بفعل املطلوب إن حتسنوا فيما بينك خبيرا ))

 وسيجازيكم عن اإلحسان وعلى ما اتقيتموه ؛ وسيأيت بقية الكالم على اآلية إن شاء اهللا .

 


